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Kystfiskarlaget har en sterk bekymring i forhold til det bebudede Rødåtefisket. 
 
Departement og fiskeriminister har åpnet et nytt fiske på 254000 tonn rødåte. Dette er gjort 
uten gjennomført høringsprosess. Vi ble kjent med dette gjennom en pressemelding til 
media, og beskrivelsen i pressemeldinga følger her:  
 
Det åpnes for at norske fartøy kan drive kommersiell høsting av raudåte. 
 

● Det åpnes for høsting i store deler av norsk jurisdiksjonsområde og i internasjonalt 
farvann i Norskehavet. 

● Totalkvoten for 2019 fastsettes til 254 000 tonn. 
● Det fastsettes en områdekvote på 3000 tonn som kan høstes i et kystnært område 

mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekoten (indre område). 
● Det fastsettes ikke fartøykvoter. 
● Fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier kan tildeles raudåtetråltillatelse som gir rett 

til å høste raudåte i området utenfor 1000 meters koten (ytre område). 
● Det lyses ut 10 avgrensede raudåtetråltillatelser som gir rett til høsting i indre område 

fram til og med 2029. Fem av disse lyses ut til fartøy med driftsgrunnlag i andre 
fiskerier (kategori 2). De fem øvrige lyses ut til fartøy eid av selskap som gis unntak 
fra aktivitetskravet i deltakerloven (kategori 1). Det er en forutsetning for tillatelse i 
kategori 1 at det legges til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller 
på land i Norge. Fartøy i kategori 1 har ikke lov til å høste på andre bestander enn 
rødåte. 

● Calanus AS er i medhold av havressursloven § 66 tildelt en prøvetillatelse som gir 
rett til årlig høsting av 5000 tonn raudåte i kystnært område til og med 2022. 

 
 
Noen av våre bekymringer i fohold til rødåtefisket som er åpnet følger her: 
 

● I ethvert trålfiske er det risiko for innblanding av uønskede arter og undermåls fisk. 
Ved eksempelvis fjordtrål etter reker er det et veldig strengt regime for tillatt antall 
yngel pr tauing og pr kg reke. Dersom dette antallet overstiges blir området stengt for 
tråling en periode, og det foretas en ny kontrolltauing for å se om forholdene har 
forandret seg før området gjenåpnes. Rødåta skal fiskes med en finmasket trål. 

● Rødåta er startforet for yngel og fiskelarver. Det vil derfor naturlig være store 
innblandinger av arter som beiter på rødåte i dette fisket. Mye av dette vil være 
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fiskelarver som er så små at de i liten grad på enkel måte kan skilles ut fra rødåta for 
kontroll. Selv om disse fiskelarvene kanskje ikke gjør det store volumet i tonn 
sammenliknet med gytebestandene av de samme artene, vil antallet enkeltindivider 
bli enormt- et individtall som igjen blir fjernet fra framtidig gytebestand. 

● Særlig det kystnære fisket av rødåte skal gjennomføres i det området hvor 
fiskelarvene følger golfstrømmen og tidevansstrømmene ut i barentshavet. Vi kan, på 
sikt, risikere betydelig skade på gytebestandene for flere arter enn rødåte ved dette 
fisket. 

● Trålfiske er et forurensende fiske. Det finmaskede nettet som skal klare å fange de 
små hoppekreps, som rødåta faktisk er, vil være svært tungt å trekke gjennom 
vannet. Det vil med andre ord bli et svært forurensende fiske med enorme utslipp av 
CO2.  

● Rødåte er mat for småfisk og yngel, og dermed indirekte mat for større fisk og 
sjøfugl. Et kystnært rødåtefiske vil påvirke de kystnære bestander og dermed også 
bestandene som trekker inn på fjordene. Når man åpner for et slikt volum - uten 
høringer - virker det som om man fra minister og departement har valgt “tenk på et 
tall - et stort tall” tilnærminga. Her har de altså hoppet på et forurensende fiske uten å 
konsultere fagfolk. I det legger jeg at man ikke har hatt prosjektet på høring hos 
fiskerorganisasjonene. 

● Vi antar at den fangstede rødåte skal benyttes som oppdrettsfór. Man har altså 
prioritert oppdrett foran de nasjonale arter av villfisk.  

 

For Norges Kystfiskarlag 

 

Tom Kiil - styrerepresentant 
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